
 

 

 

Kom jij ons team van obs Op d ’Esch in Sellingen versterken? 

Het college van B&W van de gemeente Westerwolde zoekt een  

 

Directeur 
voor 0,6 fte per week. 

De functie komt per 1 augustus 2020 vacant. 

 

Obs Op d ’Esch in Sellingen is één van de basisscholen vallend onder Openbaar Onderwijs 

Westerwolde. De school is sinds het najaar van 2015 gehuisvest in een prachtige 

multifunctionele accommodatie, MFA de Zuides in Sellingen. De MFA biedt  onderdak aan twee 

basisscholen, een peuterspeelzaal en een aantal welzijnsfuncties. De scholen beschikken over 

een inpandige sportzaal.  

 

Openbaar Onderwijs Westerwolde 

De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de zeven openbare basisscholen in 

Westerwolde Zuid, waaronder één school voor onderwijs aan anderstaligen. De portefeuille-

houder Onderwijs vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders, het bevoegd 

gezag, als bestuurder van Openbaar Onderwijs Westerwolde. Bij de uitvoering van de school 

bestuurlijke taken wordt de bestuurder ondersteund vanuit de afdeling Samenleving. 

 

Kracht vanuit gezamenlijkheid voor ieder kind! 

Kenmerkend voor Openbaar Onderwijs Westerwolde is vooral de kleinschaligheid en de unieke 

samenwerking tussen alle geledingen. Onze scholen bieden kwalitatief hoogstaand, innovatief 

en inspirerend onderwijs, gecombineerd met passie en zorg voor de kinderen die aan ons zijn 

toevertrouwd. Kinderen leren ook buiten de school! Daarom wordt bewust de samenwerking 

gezocht met ouders en de directe omgeving waarin de kinderen opgroeien. We realiseren een 

breed aanbod in samenhang met opvang en vrije tijd. Het gaat erom dat kinderen de 

mogelijkheid hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  

 

Wat ga je doen? 

Als directeur van obs Op d ’Esch vertaal je de bovenschools vastgestelde beleidskaders naar je 

eigen school. Je geeft leiding aan de medewerkers van de school en bent integraal 

verantwoordelijk voor het schoolbeleid en de schoolorganisatie. Je toont ondernemerschap en 

geeft vorm en inhoud aan de identiteit van de school op basis van vastgesteld beleid.  

Als onderwijskundig leider ondersteun je het bestuur inzake beleidsontwikkeling en -uitvoering, 

draag je zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid, voer je het beheer over de school en 

de middelen, vertegenwoordig je de school naar buiten en bevordert je eigen ontwikkeling en 

deskundigheid. Je legt hierover verantwoording af aan het bestuur. 

 

De kernmerken van obs Op d ’Esch 

Obs Op d ’Esch is actief pluriform, omdat onze samenleving zo is ingericht en we onze 

leerlingen voorbereiden op een leven in de wereld van morgen. De school is een basisschool 

met betekenisvol onderwijs en kenmerkt zich door een goede structuur en organisatie. Er wordt 



gewerkt vanuit de kernwaarden: vriendelijk, samen en ruimte. Uitgangspunt bij het leren en 

ontwikkelen van de kinderen is de persoonlijke aandacht en respect voor elkaar. De goede 

sfeer en een goed werkklimaat bereiken ze door kinderen positief aan te moedigen en elkaar te 

laten helpen. 

Op d ’Esch is een kleinere dorpsschool en telt momenteel 55 leerlingen. Het team is een klein, 

maar met elkaar krijgen ze veel voor elkaar, ook de ouders van obs Op d ’Esch denken graag 

mee. Ze geven duidelijk aan hoe zij het graag zouden willen hebben. De ouders zijn over het 

algemeen zeer positief, met name over de rust die altijd binnen de school heerst door de 

geboden structuur, de onderwijskwaliteit, de transparante communicatie, het opendeuren beleid 

en de leuke activiteiten die georganiseerd worden.  

Het onderwijs op obs Op d ’Esch kent drie belangrijke pijlers: 

- het pedagogisch klimaat is optimaal; 

- er wordt gewerkt vanuit leerdoelen door de leerkracht en de leerling, de leerkracht vertaald 

de onderwijsbehoefte van een leerling naar een effectieve aanpak;  

- de leerling is eigenaar van het eigen leerproces. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een directeur die bewust kiest voor het openbaar onderwijs. Een directeur die als 

onderwijskundig leider zichtbaar aanwezig is en de visie en de huidige ontwikkeling van de 

school succesvol met het team en ouders weet voort te zetten.  Een directeur die het huidige 

klimaat weet te behouden waarin mensen zich gemotiveerd, gewaardeerd en gehoord voelen 

en graag willen samenwerken.  

 

Je beschikt over 

 een heldere visie op openbaar onderwijs; 

 affiniteit met het voedingsgebied; 

 zeer goede communicatieve en contactuele vaardigheden; 

 inzicht in organisatorische, functionele en bestuurlijke verhoudingen; 

 vaardigheden in het analyseren en vertalen van (beleids)ontwikkelingen; 

 een diploma schoolleider primair onderwijs en enige jaren ervaring in een vergelijkbare 

functie. 

 

Jouw competenties zijn 

 Omgevingsbewust 

 Toegankelijk 

 Inspirerend 

 Verbindend  

 Coachend 

 Besluitvaardig 

Zie voor meer informatie de Situatie- en profielschets die betrekking heeft op deze vacature. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een uitdagende functie in een werkomgeving met enthousiaste collega’s. Het 

team van obs Op d ‘Esch is een lerend team met veel kwaliteiten en staat open voor 

vernieuwingen passend binnen de visie. Een team dat trots is op de positieve lijn waarin de 

school zit. 

De functie wordt gewaardeerd overeenkomstig de cao Primair Onderwijs. 

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed 

functioneren. 



Ook ZZP-ers, die geïnteresseerd zijn in een opdracht van langere duur, worden uitgenodigd om 

te reageren.  

 

Wil je solliciteren? 

Stuur dan je sollicitatiebrief met CV vóór 1 mei 2020 naar het college van Burgemeester en 

Wethouders gemeente Westerwolde, t.a.v. de heer W. Potze, Postbus 14, 9550 AA Sellingen, 

onder vermelding van ‘Sollicitatie vacature directeur obs Op d ’Esch’ of via email naar: 

Personeelszakenoow@westerwolde.nl 

 

Wil je meer weten over de functie? 

Neem dan contact op met Marion Prins, beleidsmedewerker Openbaar Onderwijs Westerwolde. 

Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0599 320 220 of via email: 

m.prins@westerwolde.nl  
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